
   

Checklist jaarcijfers 2020 jaarklanten 

 

1. Het financieel jaaroverzicht 2020 van alle bank- en spaarrekeningen. Het 

saldo staat ook op het laatste dagafschrift van 2020 of het eerste dagafschrift 

van 2020.  

 

2. Het laatste kasblad van 2020 met het saldo per 31 december 2020. 

 

3. De voorraad materialen en/of handelsgoederen per 31 december 2020. 

 

4. Specificatie van nog te factureren omzet per 31 december 2020. Dit zijn 

bijvoorbeeld gewerkte uren in december 2020, die gefactureerd zijn in januari 

2020. Of geleverde goederen in 2020, gefactureerd in 2021. 

 

5. Facturen van investeringen (duurzame middelen zoals een computer en 

meubilair > € 450) en desinvesteringen in 2020. 

 

6. Openstaande debiteuren per 31 december 2020. Dit zijn verkoopfacturen 

met een factuurdatum in 2020, die nog niet zijn ontvangen per 31 december 

2020. Als posten oninbaar zijn kun je dit op het overzicht aangeven.  

 

7. Openstaande crediteuren per 31 december 2020. Dit zijn inkoopfacturen met 

een factuurdatum in 2020, die betaald zijn in 2020. Als posten niet betaald 

gaan worden kun je dit op het overzicht aangeven.  

 

8. Vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2020. Dit zijn inkoopfacturen die 

betaald zijn in 2020, maar betrekking hebben op boekjaar 2020. 

 

9. Te betalen kosten per 31 december 2020. Het gaat hier om inkoopfacturen 

met een factuurdatum in 2020, die nog betrekking hebben op boekjaar 2020. 



   

 

10. De ingediende aangiften omzetbelasting over 2020. 

 

11. Als de auto op de zaak staat, maar je wilt geen bijtelling: 

een verklaring dat je minder dan 500 km privé hebt gereden.  

• Geen verplichting: een sluitende kilometerregistratie waarin je per 

gereden rit aangeeft of deze zakelijk of privé was. Dit kan een voordeel 

in de btw opleveren. Je kunt een excel-sheet bij ons opvragen om de 

kilometers in bij te houden. 

 

12. Als de auto niet op de zaak staat:  

Het aantal zakelijk gereden kilometers.  

• Geen verplichting: het totaal gereden kilometers in 2020. Als er in 2020 

een andere auto is aangeschaft dan per auto. 

• Geen verplichting: een overzicht van de betaalde btw op autokosten 

(brandstof, onderhoud, parkeerkosten). Dit kan een voordeel in de 

btw opleveren. Je kunt een excel-sheet bij ons opvragen om de 

kilometers in bij te houden.  

 

13. Eventuele telefoonnota’s die via de privérekening betaald zijn. 

 

14. Eventuele nota’s waar internetkosten op staan die via de privérekening 

betaald zijn.  

 

15. Eventuele overige nota’s die een zakelijk karakter hebben, maar via  privé 

betaald zijn.  

 


